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Presidente da ABES-MG é indicado
ao Conselho da Fundação Renova

Em 14 de setembro, o presidente da ABES-MG, Rogério Pena Siqueira,
foi indicado pela Secretaria de Cidades e de Integração Regional (Secir), para
compor o Conselho Consultivo da Fundação Renova. O Conselho é composto
por representantes das comunidades impactadas, instituições de ensino e pesquisas e membros indicados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
(CBH-Doce), e funciona como órgão de assessoramento, opinando sobre planos,
programas e propostas de solução dos danos causados pelo rompimento da
barragem. A participação de distintos setores da sociedade civil é assegurada
pelo Comitê Inter federativo, que funciona como instância externa e independente
da Fundação, acompanhando, monitorando e fiscalizando os projetos executados. A Fundação Renova foi criada após a assinatura do Termo de Transação
de Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a Samarco, Vale e BHP Billiton e os
governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo. A entidade é responsável
pela condução dos programas de reparação e recuperação socioeconômica e
socioambiental nas áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

ABES-MG marca presença em
Congresso ABES Fenasan

De 2 a 6 de outubro, vários associados da ABES-MG prestigiaram
em São Paulo o maior encontro de saneamento ambiental das Américas. O
Congresso e a Feira do setor foram organizados pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp). Cerca de 25 mil pessoas visitaram e prestigiaram os espaços
interativos da Fenasan 2017. Foram 49 painéis, mais de 4 mil congressistas
e 1.160 trabalhos técnicos apresentados. O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, coordenou a apresentação de trabalhos técnicos orais sobre o
tema Recursos Hídricos: Planejamento, Gestão, Aproveitamento, Controle da
Poluição Hídrica, Políticas e Estudos Avaliativos. Também foram destaques, o
lançamento do Ranking da Universalização do Saneamento, estudo que avaliou o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo
e destinação dos resíduos, em 231 municípios brasileiros com mais de 100
mil habitantes; e o lançamento do “Rio Water Week” (Semana da Água no
Rio), Congresso e Exposição Internacional sobre Água, Crescimento Sustentável
e Desenvolvimento Humano, que será realizado entre 26 e 28 de novembro de
2018, no Rio de Janeiro.

Além das Águas: Informações e inscrições no site da ABES-MG

Inscrições abertas
para o curso
Comunicação
Estratégica para
Comitês
Estão abertas as inscrições para o curso “Além das
Águas: a Comunicação a Serviço dos Comitês de Bacias”. O
conteúdo e as práticas visam disseminar o papel estratégico da
comunicação social e organizacional. O curso pretende traçar um
panorama das políticas nacionais de recursos hídricos, identificando e apontando as possibilidades de utilização da comunicação
como ferramenta de gestão, capaz de impulsionar e promover a
atuação das pessoas e entidades ligadas as questões ambientais.
Além disso, municiar os membros dos Comitês de Bacias com
estratégias de comunicação que gerem visibilidade, reconhecimento e, até mesmo, levantamento de recursos financeiros. Os
participantes serão orientados a elaborar um projeto de comunicação e receberão apoio técnico dos professores para ajustá-lo e
implantá-lo com sucesso. Saiba mais: www.abes-mg.org.br

Atividades do presidente da ABES-MG - Setembro 2017

Em primeiro de setembro, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, participou de palestra sobre infraestrutura aeroportuária, na
Sociedade Mineira de Engenheiros (SME). Dia 4/9, reunião da Câmara de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas (CEM) do Copam.
Em 5/9, reunião com o presidente do Sindilurb, Marcos Vinicius Rocha Savoi. 11/9, reuniões com Nilton Couto da Vector sobre o site, depois,
com Weber Coutinho sobre os cursos da ABES-MG e, à noite, com a diretoria da ABES-MG. 13/9, coordenou um painel sobre saneamento
no Congresso Resag e, à tarde, reunião plenária do Copam. 15/9, reuniões na Copasa para tratar dos cursos da ABES-MG, em seguida, na
Câmara Municipal de BH sobre participação popular. 18/9, reunião do Grupo de Trabalho sobre o programa público de emissão de gases de
efeito estufa da Feam. 20/9, reuniões com o superintendente da SLU, Coronel Genedempsey Bicalho, e depois com Henrique Ribeiro, diretor
da Ambiência. 21/9, participação no seminário do Iclei, na Cemig, sobre eficiência energética e reunião com a Copasa na Prefeitura de BH.
25/9, abertura e apresentação dos instrutores do curso de saneamento básico da ABES-MG e reunião com o presidente do IETEC, Ronaldo
Gusmão. 26/9, reunião do Comusa. 27/9, do Comam de BH e 29/9, da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-MG.
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